
 

 

 

SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CRF/RS - XX/2019 
 

Plenária, MACRO OFFICE (Rua Piauí, 183 - Bairro São João - Porto Alegre - RS) – dia 21 de outubro de 2019 – 
14h30min às 20h30min (término previsto) 

 

CONSELHEIROS CONVOCADOS: 
Alberi Adolfo Feltrin 
Aline Andrea da Cunha 
Anaí Maria Raymundo Belleza 
Carlos Augusto Gaiger Xavier – Cons.Suplente 
Luciana Alves Legg 
Luciana Carvalho Fernandes 
Luiz Henrique Lodi 
Maria Letícia Raupp dos Santos 
Maurício Schuler Nin  
Rafaela de Oliveira 
Renato Vianna 
Roseli da Silva Richter 
Sérgio de Medeiros 
Silvana de Vargas Furquim 
Tarso Bortolini 

CONSELHEIROS FEDERAIS CONVIDADOS: 
Josué Schostack  
William Peres – Cons. Suplente 

 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  
Suélen de Souza Pando – Afastamento por motivo de saúde 
 

CONVIDADOS: 
Afargs 
Anfarmag 
SBAC 
Sindifars  
Sinprofar 
Grupos de Trabalho Técnico 
Funcionários 

CONSELHEIROS CONVIDADOS:  
Daniela Correa Camacho – Cons.Suplente 
Maria Rozário Bica – Cons.Suplente 

 

– PAUTA DA SESSÃO – 
 

01 – PROCESSOS ÉTICOS DISCIPLINARES: 14h30min – 17h45min 
 

02 - APROVAÇAO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA XV/19 DE 05/08/2019: 17h45min – 17h50min 

 

03 - APROVAÇAO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA XVI/19 DE 19/08/2019: 17h45min – 17h50min 

 

04 - APROVAÇAO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA XVII/19 DE 02/09/2019: 17h50min – 17h55min 

 

05 - APROVAÇAO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA XVIII/19 DE 16/09/2019: 17h50min – 17h55min 

 

06 - APROVAÇAO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA I/19 DE 23/09/2019: 17h55min – 18h  

 

07 - APROVAÇAO DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINARIA XIX/19 DE 07/10/2019: 17h55min – 18h 

 

08 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (ANEXO 1): 18h – 18h05min 

 

09 – PROCESSOS DE EMPRESAS (ANEXO 2): 18h05min – 18h10min 

 

10 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS (ANEXO 3): 18h10min – 18h30min 

 

11 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELEITORAIS (ANEXO 4): 18h30min – 18h35min 

 

12 – ORÇAMENTO CRF/RS 2020: 18h35min – 20h30min 
 

13 – COMUNICAÇÕES:  

13.1 Da Diretoria: 

13.2 Dos Conselheiros Federais: 
13.3 Dos Conselheiros Regionais: 
13.4 Aniversários:  –  
 



 
 

 

2 

 

13.5 Agendas de eventos < crfrs.org.br/eventos >: de 21 de outubro a 04 de novembro de 2019: 

 
1. CRF/RS Itinerante - Ijuí 
Data: 21 de outubro 
Local: Ijuí/RS 
 
2. Aplicação de Vacinas: aspectos legais 
Data: 21 de outubro  
Local: Ijuí/RS 

 
3. CRF/RS Itinerante – Cruz Alta 
Data: 22 de outubro 
Local: Cruz Alta/RS 

 
4. Aplicação de Vacinas: aspectos legais 
Data: 22 de outubro 
Local: Cruz Alta/RS 
 
5. I SULPICs: Saúde Integrativa, Perspectivas e Desafios Contemporâneos 
Data: 22 a 24 de outubro 
Local: Porto Alegre/RS 
 
6. Qualificação em Serviços Farmacêuticos 
Data: 24 e 25 de outubro 
Local: Pelotas/RS 
 
7. IV Congresso Científico e 10º Espaço de Negócios Ação Magistral 
Data: 25 e 26 de outubro 
Local: Porto Alegre/RS 
 
8. Farmacêutico na Praça – Pelotas 
Data: 26 de outubro  
Local: Pelotas/RS 
 
9. Irregularidades Sanitárias: como evitá-las 
Data: 28 de outubro  
Local: Passo Fundo/RS 
 
10. Aplicação de Vacinas: aspectos legais 
Data e Local: 29 de outubro – Carazinho/RS  
Data e Local: 30 de outubro – Erechim/RS 
 
11. CRF/RS Itinerante – Erechim 
Data: 30 de outubro 
Local: Erechim/RS 
 
12.  1.º Congresso da Associação Brasileira de Harmonização Orofacial 
Data: 01 e 02 de novembro 
Local: Gramado/RS 

 
13.  Fórum Sul Brasileiro de Análises Clínicas 
Data: 02 de novembro 
Local: Porto Alegre/RS 
 
14.  Acompanhamento Farmacoterapêutico 
Data: 02 de novembro 
Local: Porto Alegre/RS 
 
 
 
 
 

 

https://crfrs.org.br/eventos
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ANEXO 1 
 
 

“Quantos Somos” 
Dados atualizados em 02/10/2019 

 

ANO INSCRIÇÕES BAIXAS ATIVOS 

2017 1.459 496 14.077 

2018 1.667 606 14.879 

2019 1.116 648 15.322 
 
 
08 – PROCESSOS DE PROFISSIONAIS (Relator: Anai Maria Raymundo Belleza): 

  
 
8.1 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico: 

 
INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 552088 Isadora Serraglio Fortes UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre 

 

 
8.2 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico – ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 552105 Ana Laura Castamann UNOCHAPECO - UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA 
REGIÃO DE CHAPECÓ 

Trindade do 
Sul 

2 552074 Vaneide Santos de Vasconcelos UFS - Universidade Federal de Sergipe Caibaté 

3 552171 Laryssa Carla Araújo dos Santos 
Silva UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte Taquara 

8.3 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico a partir da provisória: 

 
INSCRIÇÃO NOME UNIVERSIDADE MUNICÍPIO 

1 549976 Fernanda Lopes de Moraes FESGO - Faculdade Estácio de Sá de Goiás Passo Fundo 

2 549335 Cassiano Turcato Mioso UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Pejuçara 

3 550255 Maria Eduarda Rodenbusch 
Lemes UNISC - UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL Rio Pardo 

4 548976 Bruna Cippolat Peixoto URI - UNIV. REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E 
DAS MISSÕES Rolador 

5 548948 Manoela Garcia Peruzzo URCAMP - Universidade da Região da Campanha Porto Alegre 

6 548849 Laiz Xavier Rodrigues Falcão 
UFPEL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

 
PELOTAS 

7 550265 Gisele Severo Fonseca UNISC - UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL Rio Pardo 

8 550054 Camila Maçalai UNICRUZ - UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA Júlio de 
Castilhos 

   

 
8.4 – Inscrição Definitiva de Farmacêutico por transferência – ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 552006 Cassio Tome Santos Leite CRF-MA 

2 552152 Sthepan Alves de Azevedo CRF-AM 
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3 552131 Monica Giovana Silva Andrade CRF-GO 

4 552110 Milaine Laira de Souza Feitosa CRF-SP 

5 552143 Franceline Roque Luna CRF-AM 

6 552174 Sandra Licel Rodrigues de Deus CRF-GO 

 
 

8.5 – Inscrição Definitiva de não Farmacêutico – Técnico de Laboratório – ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME ESCOLA MUNICÍPIO 

1 552165 Jardel Gomes da Silva ETS - Escola Estadual Técnica de Saúde do Hosp. Clínicas Porto Alegre 

  

 
8.6 – Inscrição Provisória de Farmacêutico por transferência – ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 552106 Claudiene Batista do Nascimento CRF-CE 

2 552142 Kely Cristina Lopes CRF-MG 

 
 

8.7 – Inscrição Remida de Farmacêutico: 

 
INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 I-R-1861 Marli Neuza Temp Alegrete 

2 I-R-2134 Clara Maria Calcagnotto Caxias do Sul 

3 I-R-1526 Roberto da Rosa Laybauer Novo Hamburgo 

4 I-R-1884 Lourdes Maria Aymone Martins Alegrete 

5 I-R-2297 Gilnei Silva Porto Alegre 

 
  
8.8 – Inscrição Remida de Farmacêutico – ad Referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 I-R-1414 Jaime Verceli Martel Ijui 

 
  

8.9 – Reinscrição de Farmacêutico: 

 
INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 I-3163 Tulio Atalaia Zwetsch Porto Alegre 

 
  
8.10 – Reinscrição Secundária de Farmacêutico: 

 
INSCRIÇÃO NOME MUNICÍPIO 

1 13407 Joseana Matos de Souza Balneário Camboriú 
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8.11 – Reinscrição de Farmacêutico por transferência – ad referendum: 

 
INSCRIÇÃO NOME CRF DE ORIGEM 

1 19010 Marildes Conceicao De Freitas CRF-MG 

2 13160 Claudia Liberali CRF-SC 

3 3038 Mari Lopes CRF-SP 

 
  
8.12 – Baixa de Farmacêutico por transferência: 

 
INSCRIÇÃO NOME CRF DE DESTINO 

1 520415 Daiana Nunes Da Rosa CRF-PR 

2 10030 Roberta Colares Moraes CRF-SC 

3 517748 Daiane Anzilaggo CRF-SC 

4 6066 Marinela Moraes Saccol Caetano CRF-SC 

5 14492 Ana Paula Campos CRF-SC 

6 5661 Andrea Mayer Galetto CRF-SC 

7 18304 Natália Philippi Pereira CRF-SC 

8 18381 Rafael Moreira Rodrigues CRF-CE 

9 548860 Jane Kelly Neves Mendes CRF-CE 

10 548859 Francisco Rodrigo de Asevedo Mendes de Oliveira CRF-CE 

11 548288 Affonso Lucas Sanguinetti de Oliveira CRF-CE 

12 548160 Arnobio Barros Santos CRF-CE 

13 535371 Jhonathan Chaves Barros CRF-TO 

14 548791 Neusa Asevedo Oliveira Filha CRF-MG 

15 547822 Sidney Cordeiro de Oliveira Junior CRF-MG 

16 521463 Maria Luíza de Carvalho CRF-MG 

17 18559 Juliana Franco Laine CRF-MG 

18 15190 Graziela Pizzatto De Carvalho CRF-PR 

19 549269 Helirio Deitos Netto CRF-PR 

20 548447 Pâmela Mikhaely Lindner Freire CRF-PR 

21 18309 Roberta Marques Chedid CRF-PR 

22 19098 Karina Cristina Silva De Souza CRF-PR 

23 9967 Cleiton Martins De Paula CRF-PR 

24 549482 Raniele Costa Sousa CRF-PR 

25 549465 Lucas Santana da Rocha CRF-PR 

26 10414 Gisele Zemke Beyer CRF-PR 

27 11647 Jamile Beatrice Correa Machado CRF-PR 



 
 

 

6 

 

28 18953 Laydiani Priscilli Barbosa Martins Buquetti CRF-PR 

29 5053 Joao Silvio Pedroso Da Roza Junior CRF-PR 

30 548863 Mariana Oliveira de Brito CRF-PR 

31 550308 Everton Johnnatan Bandeira Amorim CRF-PR 

32 551343 Daniel Muniz Sanches Junior CRF-SP 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 

 
09 – PROCESSOS DE EMPRESAS: 
 

9.1 – Solicitação de Registro de Empresas: 
  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 539098 
Farmalopes Farmácia 

Ltda 
Farmalopes Drogaria Gravataí Jonas Aparecido Matias Viana I-15156 

2 539051 

AA Importação, 
Comércio e 

Distribuição de 
Materiais de Beleza 

Eireli 

Não informado Distribuidora 
Santa Cruz do 

Sul 
Priscila Nunes Kops I-18640 

3 539128 
Geverton Henrique 
Torres de Souza 

Não informado Drogaria Cachoeirinha Jacob Marcelo Rambo I-7230 

4 539026 Município de Alegrete 
Projeto saúde 

na Comunidade 
Farmacia 
Publica 

Alegrete Taís Corrêa Almeida I-516442 

5 538905 
CENF - Centro de 
Enfermagem Ltda 

CENF Centro de 
Enfermagem 

Farmácia 
privativa 

equivalente de 
unidade 

hospitalar 

Bagé Paula Avancini Silva I-9851 

6 537996 
Empresa Brasileira de 

Pesquisa 
Agropecuária 

Centro de Pesq. 
de Pecuária dos 

Campos Sul 
Brasileiros 

Serviço 
Técnico 

Farmacêutico 
Bagé Citieli Giongo I-15780 

7 538939 
Transul Multimodal 
Transportes Eireli 

Transul 
Multimodal 
Transportes 

Eireli 

Transportadora 
Passo 
Fundo 

Tanani Munari Azambuja I-10264 

8 539133 
UPPS - 

Distribuidora Ltda 
Não informado Distribuidora Bagé Felipe de Godoy Sberse I-14330 

9 539079 
Silveira & Fernandes 

Drogaria Ltda 
Drogaria 

Macrocenter 
Drogaria 

Santana do 
Livramento 

Cynara Silveira Fernandes I-16687 

10 539193 
Município de 

Ajuricaba 
Não informado 

Farmácia 
Pública 

Ajuricaba Liziane de Souza Bortoli I-11177 
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11 539137 
Carrefour Comércio e 

Indústria Ltda 
Não informado Drogaria Porto Alegre 

Luciano Almeida Alves 

 
Marcelo Dornelles Almeida 

 
Fabiana Perazzone Kolto 

I-19007 

 
I-10914 

 
I-8473 

12 539151 
Farmácia Souza & 

Barcellos Ltda 
Não informado Drogaria Gravataí Jaime Cesar Souza de Barcellos I-12020 

13 539174 
PMP Drogaria e 

Comércio de 
Eletrônicos Ltda 

Não informado Drogaria Alegrete Delita Vania Bock Almeida I-6097 

14 539113 
Cislaghi Transportes 

Executivos Eireli 
Não informado Transportadora Caxias do Sul Aline Mafezzoni Machado I-9700 

 
 

 
9.2 – Solicitação de Registro de Empresas – Ad Referendum: 

  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 539124 Drogaria Queiroz Ltda 
Farmácia do 

Bairro 
Drogaria Porto Alegre Regiani Rebuli Cardoso 550388 

2 539088 
Fernandez Comércio 

de Medicamentos 
S.A. 

MB Farmácias Drogaria Tenente Portela Indaiá Maria Verdi 547871 

3 539126 
Laboratório de 

Análises Clínicas 
Canoas Ltda 

Não informado 
Laboratório de 

Análises 
Clínicas 

Canoas Marcia Ducatti Menezes I-15232 

4 539134 
Farmácia Bem Ativa 

Ltda 
Farmácia Bem 

Ativa 
Farmácia Venâncio Aires 

Ramona Cristina Gollmann 

 
Luciane Mesquita Martins 

I-547735 

 
I-4375 

5 539136 
Comércio de 

Medicamentos São 
Jorge Ltda 

Farmácias São 
Jorge 

Drogaria Ibirubá Karine Boelhouwer I-9328 

6 539140 
Comércio de 

Medicamentos Brair 
Ltda 

São João 
Farmácias 

Drogaria Uruguaiana 

Thiago Augusto Soares Rodrigues 

 
Shirley Copello de Souza 

 
Muriel Pando Pereira 

I-13960 

 
I-18916 

 
I-18850 

7 539150 
Cristhian Gindri da 

Silva 
Real Farma Drogaria Uruguaiana Cristhian Gindri da Silva 548021 

8 539155 Raia Drogasil S/a Não informado Drogaria Guaíba 
Antônio de Pádua Basílio Alves 

 
José Anderson Gomes Pereira 

I-551580 

 
I-551892 

9 539148 
Fernandez Comércio 

de Medicamentos 
S.A. 

MB Farmácias Drogaria Ijuí Cristiane Kiefer I-10164 

10 539158 
Fabiano Soares da 
Silveira & Cia Ltda 

Farmácias 
Associadas 

Drogaria 
Roque 

Gonzales 
Andrieli de Souza Silva I-17356 

11 539167 
Comércio de 

Medicamentos Brair 
Ltda 

São João 
Farmácias 

Drogaria Porto Alegre 
Diana Monti Atik 

 
Andreia Silva da Rocha 

I-14212 

 
551278 
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12 539129 
Fct Farmácia do 

Trabalhador 
Sulamericana Ltda 

Farmácia do 
Trabalhador 

Drogaria Farroupilha Leonardo Galato Zanchin I-17439 

13 539087 

Fundação 
Assistencial e 

Beneficente Maria 
Anunciação Gomes 

de Godoy 

Hospital 
Beneficente de 

Candiota 

Farmácia 
Hospitalar 

Candiota Tamires Beck Duarte I-18061 

14 539119 
Comércio de 

Medicamentos Brair 
Ltda 

São João 
Farmácias 

Drogaria Gravataí 
Verônica Kadja Santos dos Santos 

 
Cristiano da Silva Sousa 

550666 

 
551387 

15 539168 
FM Comércio de 

Medicamentos Ltda 
Ultramed 
Popular 

Drogaria 
Cachoeira do 

Sul 

Lisiane Streb Savegnago 

 
Luiza Silva de Quadros Dias 

I-11107 

 
I-11113 

16 539154 
Lawrence Fiorin 

Martini 
Não informado Drogaria Jari Lawrence Fiorin Martini I-17719 

17 538909 
V.S.P.C Comércio de 
Medicamentos Ltda 

Farmácia da 
Economia 

Drogaria Porto Alegre Estefânia Leopoldino Ansolin I-15327 

18 539114 
Farmácia Sagrada 

Família Eireli 
Não informado Drogaria 

Bento 
Gonçalves 

Linda Lys G. S. Calderaro Silveira 
M. Lafayette Rod. Pereira 

I-18397 

 
  

9.3 – Solicitação de Reativação de Empresas Ad Referendum: 
 

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE DIRETOR(ES) TÉCNICO(S) CRF 

1 10993 Mossmann & Costa 
Ltda 

Farmácia 
Mossmann Drogaria Arroio do Tigre Ana Cristina Lazzari Seitenfus I-13802 

 
 
9.4 - Baixas de Empresas por Solicitação: 

  

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE 
PRINCIPAL CIDADE 

1 18944 Carrefour Comércio e Indústria Ltda Não informado Drogaria Porto Alegre 

2 538288 Leonardo da Silva Borges & Cia Ltda Não informado Drogaria Ijuí 

3 536278 PMP Drogaria e Comércio de Eletrônicos Ltda Não informado Drogaria Ibirubá 

4 19986 Neila Franco Pacheco Farmácia Pharma Nova Drogaria Cidreira 

5 15375 Neila Franco Pacheco Farmácia Morro Grande Drogaria Viamão 

6 24131 
Comércio de Medicamentos Brair 

Ltda São João Farmácias Drogaria Uruguaiana 

7 23469 Drogaria Guajuvira Ltda Farmácia Marin Drogaria Canoas 

8 538345 SB Comércio de Medicamentos Ltda Agafarma Drogaria Arroio do Meio 

9 24980 
Comércio de Medicamentos Brair 

Ltda São João Farmácias Drogaria São Leopoldo 

10 24757 
Comércio de Medicamentos Brair 

Ltda São João Farmácias Drogaria Novo Hamburgo 
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11 11238 Jaime Cesar Souza de Barcellos Farmácia Barcellos Drogaria Gravataí 

12 21984 Marcio Bertoglio & Cia Ltda Não informado Drogaria Água Santa 

13 534812 Dimed S.A. - Distribuidora de Medicamentos Panvel Farmácias Drogaria Xangri-lá 

14 22464 Drogaria Ernestina Eireli Não informado Drogaria Ernestina 

15 537357 Associação Beneficente Silvio Scopel UPA - Armindo Francisco 
Capitanio Posto de Coleta Carazinho 

16 15019 Clube Cultural Rec.Esportivo Centenário Clube Centenário Piscina Palmeira das 
Missões 

17 525333 Laboratório Exame de Análises Clínicas Ltda Exame Laboratório Posto de Coleta Ivoti 

18 536185 
Laboratório Bioanalisys de Pesquisas Clínicas 

Ltda Laboratório Bioanalisys Laboratório de 
Análises Clínicas 

Novo 
Hamburgo 

 
 

9.5 - Baixas por Diligência :Termo de Inspeção (T. I.) ou Contrato de Locação (C. L.): 
 

REG. RAZÃO SOCIAL FANTASIA ATIVIDADE PRINCIPAL CIDADE MOTIVO 

1 18442 Rossignolo Laboratório de Análises 
Clínicas Ltda ME 

Laboratório de Análises 
Clínicas RH Posto de Coleta Bom 

Princípio 
T. I. de 

28/05/2019 

2 
24460 

 
Marco Antônio Viegas Schebella ME Farmácia Drogaria ABC Drogaria Canoas T. I. de 

17/04/2018 

3 24912 Drogaria AGLL Ltda ME AGLL Drogaria Viamão T. I. de 
04/05/2018 

4 24922 Adrian Gabriel Varella dos Reis ME Farmácia São José Drogaria Amaral 
Ferrador 

T. I. de 
22/11/2018 

5 24552 Lenise Leal Alves ME Farma Le Drogaria Bagé T. I. de 
08/11/2018 

6 22142 Farmácia Dique Ltda ME Farmácia Mais Popular 
Dique Drogaria Porto Alegre T. I. de 

06/02/2019 

7 24236 Raia Drogasil S/A Droga Raia Drogaria Porto Alegre T. I. de 
05/09/2019 

8 21855 Farmácia Londero Ltda EPP Drogaria Mariu Drogaria Porto Alegre T. I. de 
07/06/2019 
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ANEXO 3 
 
 
 
10 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS: 
         
10.1 – Estabelecimentos funcionando sem responsável técnico junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 

1664/2018 

 
Não acolho a defesa  da empresa pois a mesma está  funcionando sem Diretor  Técnico junto ao CRF/RS desde 

24/04/2018. A fiscal foi recebida por farmacêutico que informou que trabalha no local desde13/08/2018 das 07:30 às 17:30 
de segunda a sexta-feira com intervalo. Não há outro farmacêutico trabalhando no local. Data da inspeção 05/09/2018, às 

12:28hs. Empresa perfil 5. Reincidente. Assim proponho multa de 7.178,82. 
 

- 
R$ 

7.178,82 
Rafaela 
Oliveira 

2 
Processo 
525/2019 

 
Não acolho a defesa da empresa pois  a drogaria de caráter precário está sem responsável técnico junto ao CRF/RS há 

mais de 30 dias, desde de 17/02/2019. Não há farmacêutico presente durante inspeção. Data da inspeção 15/04/1019 às 
12:34 hs .Empresa perfil 5. Reincidente. Assim proponho multa de 7.422,90. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Rafaela 
Oliveira 

3 
Processo 
602/2019 

 
Não acolho a defesa da fundação de atendimento sócio-educativo do RS, pois o estabelecimento está funcionando sem 

Responsável Técnico desde 13/04/2018. Não há farmacêutico presente durante a inspeção. Funcionária informou que não 
foi prorrogado o concurso previsto para preencher vagas na instituição. Data da inspeção 06/05/2019. Empresa perfil 5. 

Reincidente. Assim proponho multa de 7.422,90. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Rafaela 
Oliveira 

4 
Processo 
624/2019 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois a mesma está funcionando em horário não declarado ao CRF/RS. A empresa 

declara funcionar das 7:30 às 23:59, mas está aberta 01:40 hora. Não há farmacêutico presente durante a inspeção. Data 
da inspeção: 07/05/2019. Empresa perfil 5. Reincidente. Assim proponho multa no valor 7.422,90. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Rafaela 
Oliveira 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
 
10.2 – Estabelecimentos funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
515/2019 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois a drogaria está funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS desde 

27/11/2017. Havia farmacêutico presente durante inspeção que trabalha das 8:00 às 17:00hs,  o mesmo informa que 
há outro farmacêutico que trabalha das 17:00 às 23:00 hs, porém não há protocolo tramitando junto ao CRF-RS. 

Data da  inspeção 23/03/2018. Estabelecimento primário. Perfil 4. 
Assim proponho multa no valor de 1.794,70. 

 

- 
R$ 

1.794,70 
Rafaela 
Oliveira 

2 
Processo 

2144/2018 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois a drogaria está funcionando sem assistente técnico desde 23/05/2018. Havia 
farmacêutico presente durante inspeção que informou que está trabalhando nesta filial desde o dia 08/11/2018. Não 
há protocolo tramitando junto ao CRF/RS referente a inclusão de assistente técnico. Data da inspeção 09/11/2018. 

Empresa perfil 2. Reincidente. Assim proponho aplicação de multa no valor de 7.178,82. 
 

- 
R$ 

7.178,82 
Rafaela 
Oliveira 
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3 
Processo 
476/2019 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois estava sem assistente técnico junto ao CRF/RS desde 13/02/2019. Não há 
protocolo de inclusão de assistência técnica junto ao CRF-RS. Não  há farmacêutico presente durante inspeção. 

Data da inspeção 11/04/2019. Empresa perfil 4. Estabelecimento primário. 
Assim proponho multa no valor de 1855,72. 

 

- 
R$ 

1.855,72 
Rafaela 
Oliveira 

4 
Processo 
625/2019 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois a mesma está funcionando sem assistência técnica junto ao CRF/RS desde 
16/04/2018. Havia farmacêutico presente durante a inspeção. Não há protocolo de inclusão de assistente técnico 

junto ao CRF/RS. Data inspeção: 07/05/2019. Alvará Sanitário vencido. Empresa perfil 5. Reincidente. 
Assim proponho multa no valor de 7.422,90. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Rafaela 
Oliveira 

5 
Processo 
626/2019 

 
Não acolho a defesa da empresa, pois está sem assistente técnico desde 10/06/2018. Não há farmacêutico presente 

durante inspeção. Não há protocolo tramitando junto ao CRF/RS. Data da inspeção 09/05/2019. Empresa perfil 5. 
Reincidente. Assim proponho multa no valor de 7.422,90. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Rafaela 
Oliveira 

6 
Processo 

1274/2018 

 
Acolho a defesa da empresa e proponho o arquivamento do presente processo, pois havia farmacêutico durante 

inspeção. Protocolo de solicitação de assistência técnica datado de 22/06/2018 com pendência, pois a empresa está 
aguardando a homologação da inscrição do farmacêutico por transferência do CRF/MA. Data da inspeção: 05/07/18. 

Empresa perfil 1. Reincidente. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 4 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 5º processo. 

 

Arquivar 
Rafaela 
Oliveira 

7 
Processo 
478/2019 

 
Acolho a defesa da empresa, pois a mesma ficou 33 dias sem assistente técnico. Havia protocolo tramitando junto 
ao CRF/RS de inclusão de assistente técnico, deferido em 25/04/2019. O farmacêutico chegou durante a inspeção. 

Data da inspeção 12/04/2019. Empresa perfil 5. Estabelecimento primário. 
 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

Arquivar 
Rafaela 
Oliveira 

8 
Processo 
623/2019 

 
Acolho a defesa da empresa, pois a mesma ficou 42 dias sem assistente técnico. Havia protocolo tramitando junto 

ao CRF-RS de inclusão de assistente técnico, deferido em 08/05/2019. Já havia dois farmacêuticos contratados para 
o quadro da empresa. Data da inspeção 03/05/2019. Empresa perfil 5. Reincidente. 

 

Perfil*: 5 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: 3 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 3º processo. 

 

Arquivar 
Rafaela 
Oliveira 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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10.3 – Estabelecimentos funcionando sem a presença de responsável ou assistente técnico: 

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 

1598/2018 

 

Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois trata-se de uma 
farmácia com manipulação privada localizada junto a um hospital, sendo que foi autuada por estar funcionando sem a presença de 
farmacêutico. A inspeção ocorreu numa quinta-feira, 23/08/2018, tendo iniciado às 14:32. Nesse horário deveria estar presente a 

farmacêutica 11066. A farmacêutica 8695 chegou às 14:35, após ser chamada pela funcionária da empresa, e informou que a 
farmacêutica que deveria estar nesse horário está no laboratório. A farmacêutica alegou que se atrasou por um minuto e que a 

fiscal estaria sendo injusta com ela. A fiscal informou que viu a farmacêutica saindo do hospital na sua chegada, mas não a 
chamou porque quem deveria estar presente era outra profissional. A farmacêutica se recusou a assinar o recebimento do auto de 
infração. Decido pela multa nesse processo após ter analisado dois fatos que estão conectados: (1) a empresa é perfil 3, ou seja, 

possui assistência farmacêutica deficitária (0% a 39% de presença nos últimos 12 meses); (2) o histórico de inspeções na empresa 
(fls. 22 a 26) mostra que já ocorreram casos anteriores em que a fiscalização chega, não há farmacêutico presente e um 

funcionário então chama um farmacêutico para atender os fiscais (vide inspeções de 03/04/2018, 20/11/2017, 20/08/2017, 
13/07/2017, 05/02/2017). Em algumas das inspeções citadas anteriormente, foi explanado por funcionários da empresa que a 

farmacêutica estaria no pronto-socorro do hospital, com o qual a empresa divide sala (citado nos termos de visita de 20/11/2017, 
20/08/2017, 13/07/2017). Além disso, observo que a empresa não justificou na defesa qual o motivo da ausência da farmacêutica 

que tinha horário declarado no momento da inspeção. Estabelecimento reincidente (motivo pelo qual a multa é dobrada), 
condenado em processo anterior 2143/2017 (já transitado em julgado em 28/09/2018), sendo este seu segundo processo. Opto 

pelo limite superior da multa possível neste caso, por entender que a empresa não zela pela assistência integral e efetiva de 
farmacêutico no local. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 2.991,17, uma vez que restou comprovada a infração 

ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 
1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

2.991,17 
Luiz Lodi 

2 
Processo 
481/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a drogaria foi 

autuada por estar funcionando sem a presença de farmacêutico. A fiscalização ocorreu no dia 03/04/19 (quarta-feira), às 14h49, 
sendo que a empresa declara assistência farmacêutica das 08h30 às 12h00 e das 13h00 às 17h30, naquele dia. A fiscal foi 
recebida por uma funcionária, que afirmou que a farmacêutica estava ausente porque é gestante e se sentiu mal na hora do 

almoço, necessitando se ausentar. Em defesa, a empresa alegou que a farmacêutica teve um imprevisto de saúde e precisou se 
ausentar da farmácia, tendo sido juntado atestado médico à defesa. Não acolho a defesa da empresa pelos seguintes motivos: (1) 
as ausências da farmacêutica já vinham desde antes do período gestacional, quando se pode observar o histórico de 8 inspeções, 
nas quais foram constatadas 2 presenças e 6 ausências em cerca de 2 anos; (2) a mesma farmacêutica esteve ausente em 4 das 5 
inspeções que a empresa sofreu nos últimos 12 meses (desconsidero 2 inspeções em que as portas do estabelecimento estavam 

fechadas); (3) a empresa é perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária, ou seja, presença de farmacêutico inferior a 39% nos 
últimos 12 meses (de fato, 20%); (4) o atestado médico apresentado é de outro município, distante cerca de 35 km da empresa, o 
que sugere que não se tratava de uma situação de emergência, visto o risco do deslocamento até outra cidade ser considerável 

para uma gestante (não há detalhamento sobre isso na defesa). O estabelecimento é primário, segundo processo. Opto pela multa 
de menor valor possível, nesse caso. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 2.474,30, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da 

Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- R$ 2.474,30 Luiz Lodi 
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3 
Processo 
507/2019 

 

Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a drogaria foi 
autuada por estar funcionando sem a presença de farmacêutico. A fiscalização ocorreu no dia 17/04/19 (quarta-feira), às 10h21, 
sendo que a empresa declara assistência farmacêutica das 08h00 às 21h00 naquele dia. A fiscal foi recebida pelo gerente, que 
disse que a farmacêutica estava ausente porque foi até o CRF-RS realizar defesa de uma multa. Ainda durante a inspeção, o 
gerente fez contato com a farmacêutica que informou que estava em consulta médica. Em defesa, a empresa alegou que a 

farmacêutica precisou buscar cuidados médicos urgentes e não dispôs de tempo hábil para comunicar afastamento ao CRF-RS, 
tendo sido anexado à defesa um atestado médico com recomendação de afastamento das atividades referente ao dia da inspeção. 

A defesa também alegou que a farmacêutica realiza acompanhamento de mensal de pressão, peso, altura, de seus pacientes, o 
que confirmaria sua estada diária na farmácia. Não acolho a defesa da empresa pelos seguintes motivos: (1) a última vez em que a 

fiscalização constatou presença de farmacêutico neste estabelecimento foi em 10/09/2013; desde então, foram realizadas 12 
inspeções, nas quais foram constatadas 9 ausências sem justificativa, 1 ausência com justificativa, 1 ausência com afastamento 

prévio e 1 “não se aplica” (empresa fechada); (2) a empresa estava enquadrada no perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária, ou 
seja, presença de farmacêutico inferior a 39% nos últimos 12 meses (de fato, 0%); isso demonstra que não estão sendo tomados 

todos os cuidados possíveis para dispor de farmacêutico presente para atender a população; (3) a empresa alegou que a 
farmacêutica executa serviços farmacêuticos, porém, anexou um Alvará de Saúde expedido pela Vigilância Sanitária Municipal (fl. 
10) no qual consta que não está autorizada a realizar a prestação de serviços farmacêuticos (RDC 44/09). O estabelecimento é 

reincidente, condenado em processos anteriores já transitados em julgado (processos 1806/2016, 2968/2016, 2565/2017), motivo 
pelo qual a multa é aplicada em valor dobrado. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90, uma vez que restou 

comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da 
Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Luiz Lodi 

4 
Processo 
509/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a drogaria foi 

autuada por estar funcionando sem a presença de farmacêutico. A fiscalização ocorreu no dia 17/04/19 (quarta-feira), às 18h38, 
sendo que a empresa declara assistência farmacêutica das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 20h00, naquele dia. Quem recebeu a 
fiscal foram os proprietários, que informaram que a farmacêutica saiu devido a uma emergência, que ela possui uma condição de 

saúde que a faz se ausentar frequentemente. Em defesa, a empresa alegou que a farmacêutica pediu para sair mais cedo e 
procurar assistência médica, sendo que uma declaração de comparecimento da secretaria municipal de saúde foi juntada à defesa. 

Não acolho a defesa da empresa porque a última vez em que a fiscalização constatou presença de farmacêutico neste 
estabelecimento foi em 26/08/2015; desde então, foram realizadas 12 inspeções, das quais foram constatadas 7 ausências sem 

justificativa, 1 ausência com justificativa e 4 “não se aplica” (fiscalizações fora de horário declarado). Empresa estava enquadrada 
no perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária, ou seja, presença de farmacêutico inferior a 39% nos últimos 12 meses (de fato, 

0%); isso demonstra que não estão sendo tomados todos os cuidados possíveis para dispor de farmacêutico presente para atender 
a população. O estabelecimento é reincidente, condenado em processos anteriores já transitados em julgado (processos 206/2015, 
2159/2016, 162/2017), motivo pelo qual a multa é aplicada em valor dobrado. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 
7.422,90, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados 

ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

7.422,90 
Luiz Lodi 

5 
Processo 
515/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a drogaria foi 

autuada por estar funcionando sem a presença de farmacêutico. A fiscalização ocorreu no dia 03/04/19 (quarta-feira), às 13h48, 
sendo que a empresa declara assistência farmacêutica das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 18h00, naquele dia. A proprietária 
informou ao fiscal que a farmacêutica foi até o posto de saúde. Em defesa, a empresa alegou que a farmacêutica precisou de 

atendimento médico, tendo sido anexado um atestado à defesa. Não acolho a defesa da empresa pelos seguintes motivos: (1) a 
proprietária informou ao fiscal que a farmacêutica teria ido até o posto de saúde, no entanto o atestado apresentado possui 

cabeçalho de um hospital de outra cidade (que fica a mais de 50 km do local); (2) o atestado apresentado não dispõe de data, não 
sendo possível aferir que sirva de justificativa para a inspeção em tela especificamente; (3) a empresa estava enquadrada no perfil 
3 – assistência farmacêutica deficitária, ou seja, presença de farmacêutico inferior a 39% nos últimos 12 meses (de fato, 33%); isso 

demonstra que não estão sendo tomados todos os cuidados possíveis para dispor de farmacêutico presente para atender a 
população. O estabelecimento é reincidente, condenado em processos anteriores já transitados em julgado (processos 1285/2015, 
579/2017), motivo pelo qual a multa é aplicada com valor dobrado. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90, 
uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os 

termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Luiz Lodi 
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6 
Processo 
637/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a drogaria foi 

autuada por estar funcionando sem a presença de farmacêutico. A fiscalização ocorreu no dia 03/05/19 (sexta-feira), às 15h40, 
sendo que a empresa declara assistência farmacêutica das 08h30 às 20h30, naquele dia. A funcionária informou à fiscal que a 

farmacêutica iria se atrasar, porém, não especificou o motivo. Em defesa, a empresa alegou que a farmacêutica teve uma consulta 
odontológica agendada como encaixe de horários e não teve tempo hábil para comunicar afastamento, sendo que o atestado 

odontológico foi anexado à defesa. Não acolho a defesa porque a última vez em que a fiscalização constatou presença de 
farmacêutico neste estabelecimento foi em 06/11/2015; desde então, foram realizadas 9 inspeções, das quais foram constatadas 6 
ausências sem justificativa, 1 ausência com justificativa e 2 ausências com afastamento. Empresa estava enquadrada no perfil 3 – 

assistência farmacêutica deficitária, ou seja, presença de farmacêutico inferior a 39% nos últimos 12 meses (de fato, 0%); isso 
demonstra que a empresa não está tomando todos os cuidados possíveis para dispor de farmacêutico presente para atender a 

população. O estabelecimento é reincidente, condenado em processos anteriores já transitados em julgado (processos 1567/2015, 
565/2016, 1440/2016), motivo pelo qual a multa é aplicada em valor dobrado. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 
7.422,90, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados 

ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- R$ 7.422,90 Luiz Lodi 

7 
Processo 
669/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a drogaria foi autuada por 
estar funcionando sem a presença de farmacêutico. A fiscalização ocorreu no dia 10/05/19 (sexta-feira), às 14h10, sendo que a empresa 

declara assistência farmacêutica das 08h00 às 22h30, naquele dia. O funcionário informou à fiscal que a farmacêutica estaria no seu 
intervalo de almoço. Em defesa, a empresa alegou que a ausência da profissional foi momentânea, sendo que não foram comercializados 

medicamentos controlados. Alegou ainda que naquele dia houve uma situação atípica que motivou alterações nas jornadas de trabalho dos 
colaboradores da empresa (ocorreu uma audiência trabalhista de uma ex-funcionária na qual alguns colaboradores participaram), tendo 

sido anexadas a ata de audiência trabalhista e um recibo de restaurante (este em nome da farmacêutica dada como ausente). Não acolho a 
defesa pelos seguintes motivos: (1) a audiência trabalhista era previsível, sendo possível às farmacêuticas terem comunicado afastamento 

prévio; (2) a empresa passou por 6 inspeções nos últimos 12 meses, sendo que foram constatadas 2 presenças e 4 ausências, o que 
enquadra a empresa no perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária, ou seja, presença de farmacêutico inferior a 39% nos últimos 12 
meses (de fato, presença em 33% das inspeções); isso demonstra que a empresa não está tomando todos os cuidados possíveis para 
dispor de farmacêutico presente para atender a população. O estabelecimento é primário, possui um outro processo em tramitação no 

momento. Opto pela multa de menor valor possível nesse caso. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 2.474,30, uma vez que 
restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação 

de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

2.474,30 
Luiz Lodi 

8 
Processo 
690/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a drogaria foi autuada por 
estar funcionando sem a presença de farmacêutico. A fiscalização ocorreu no dia 16/05/19 (quinta-feira), às 14h08, sendo que a empresa 

declara assistência farmacêutica das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 18h00, naquele dia. A funcionária informou à fiscal que a 
farmacêutica viria mais tarde devido a uma consulta médica. Em defesa, a empresa alegou que a farmacêutica teve de se ausentar da 

farmácia à tarde devido a um problema odontológico de emergência, sendo que foi anexado um atestado odontológico que trazia 
informação de que foi realizado um procedimento cirúrgico odontológico e que a paciente precisaria de repouso absoluto até o final do dia. 

Não acolho a defesa pelos seguintes motivos: (1) além de ter havido desencontro de informações referentes ao motivo da ausência 
informado pela funcionária da empresa e depois o exposto em defesa, a profissional que foi dada como ausente não foi encontrada em 

nenhuma das 4 inspeções realizadas no seu horário de assistência farmacêutica desde que assumiu a empresa em julho de 2018, ou seja, 
em menos de 1 ano foram 4 inspeções e 4 ausências, sendo ela a diretora técnica e única farmacêutica do estabelecimento à época dos 

fatos; (2) a empresa estava enquadrada no perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária, ou seja, considerando as inspeções dos últimos 12 
meses teve registro de presença de farmacêutico inferior a 39% (de fato foi 0%), o que demonstra que não está mantendo farmacêutico 

presente para atender a população. O estabelecimento é reincidente, condenado em processo anterior já transitado em julgado (processo 
1770/2016), motivo pelo qual a multa é dobrada. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 7.422,90, uma vez que restou 

comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de 
Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Luiz Lodi 
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9 
Processo 

1121/2018 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a drogaria foi autuada por estar 
funcionando sem a presença de farmacêutico, contudo havia comunicado prévio de afastamento (conforme registro 
da fiscal no termo de inspeção nº 842604). Em defesa, a empresa justificou que a farmacêutica entrou em férias no 
dia da inspeção, tendo juntado como comprovante o aviso de férias assinado pela profissional. O estabelecimento 
era perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária, com histórico de 11 presenças, 9 ausências e 3 ausências com 
afastamento prévio em 23 inspeções (considerando dados até a inspeção que originou este processo). Empresa 

primária. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

Arquivar Luiz Lodi 

10 
Processo 

2253/2018 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a drogaria foi autuada por estar 
funcionando sem a presença de farmacêutico, contudo havia comunicado prévio de afastamento (conforme registro 

do fiscal no termo de inspeção nº 876484) e, também, foi juntado pela defesa um atestado odontológico da 
farmacêutica, que acompanhou o filho em consulta na data da inspeção. O estabelecimento era perfil 3 – assistência 

farmacêutica deficitária, com histórico de 6 presenças, 11 ausências, 2 ausências com afastamento prévio, 2 
ausências justificadas posteriormente, em 21 inspeções (considerando dados até a inspeção que originou este 

processo). Observo que a farmacêutica que foi dada como ausente nesse processo tem histórico de 3 ausências, 2 
ausências com afastamento e 4 presenças, considerando as 9 inspeções que sofreu nesta empresa até a 

instauração deste PAF. Entendo que neste caso não cabe condenação em face de haver comunicado prévio e 
apresentação de atestado, porém, recomendo retorno da fiscalização em virtude do histórico negativo da empresa. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 2 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 8º processo. 

 

Arquivar Luiz Lodi 

11 
Processo 
477/2018 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento. A drogaria foi autuada por estar 

funcionando sem a presença de farmacêutico, contudo acolho a defesa pelos seguintes motivos: (1) no momento da 
inspeção, a funcionária informou ao fiscal que o farmacêutico havia se ausentado para ir ao médico; em defesa, a 

empresa explicou que foi uma consulta de encaixe, tendo sido juntado um atestado médico referente à mesma data 
da inspeção; (2) trata-se da primeira inspeção pela qual o farmacêutico assistente técnico passara pela empresa; (3) 
a empresa estava classificada como perfil 3 – assistência farmacêutica deficitária (com menos de 39% de presença 
de farmacêutico nas inspeções dos últimos 12 meses; de fato 25%), contudo possui histórico de 29 inspeções, nas 

quais foram constatadas 19 presenças, 6 ausências sem justificativa, 2 ausências com afastamento prévio e 2 
ausências com justificativa. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 1 
Ausências: 2 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

Arquivar Luiz Lodi 

12 
Processo 
483/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a drogaria foi autuada por estar 
funcionando sem a presença de farmacêutico, contudo acolho a defesa pelos seguintes motivos: (1) no momento da 

inspeção, a funcionária informou ao fiscal que a farmacêutica havia se ausentado para levar documentação para 
renovação do alvará na vigilância sanitária, o que foi corroborado em defesa pela juntada de um protocolo assinado 
pela vigilância municipal; (2) apesar de ser motivo previsível, passível de cadastramento de afastamento prévio, levo 

em conta que a farmacêutica passava pela segunda inspeção nessa empresa, tendo sido dada como presente na 
primeira vez. Empresa era perfil 3, com histórico de 17 inspeções, sendo 8 presenças, 7 ausências e 2 ausências 

com afastamento prévio. 
 

Perfil*: 3 
 

Presenças: 2 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 3º processo. 

 

Arquivar Luiz Lodi 
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13 
Processo 
513/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a drogaria foi autuada por estar 
funcionando sem a presença de farmacêutico, contudo acolho a defesa pelos seguintes motivos: (1) no momento da 

inspeção, o funcionário apresentou à fiscal diálogos realizados via aplicativo de troca de mensagens no qual a 
farmacêutica relata que teve imprevistos e precisou levar seu pai até o hospital na madrugada do dia da inspeção e, 
na manhã do mesmo dia, relatou que seu filho precisava de cuidados médicos; (2) em defesa foram apresentados 

registros da internação de seu pai à meia-noite do dia da inspeção (assinado por ela, como responsável) e o 
atestado de consulta pediátrica de seu filho, ambos corroborando o que foi alegado à fiscal no momento da 

inspeção. Além disso, observo que esta é a primeira inspeção pela qual essa farmacêutica passou nesta empresa. 
Empresa perfil 3, com histórico de 22 inspeções, sendo 9 presenças, 12 ausências e 1 ausência com afastamento. 

Levo em conta o alegado em defesa, de que a empresa trocou a farmacêutica anterior que deixou um mau histórico, 
e aposta na nova colega para melhorar seu perfil. 

 

Perfil*: 3 
 

Presenças: - 
Ausências: 3 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 2º processo. 

 

Arquivar Luiz Lodi 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
 
10.4 – Estabelecimentos funcionando em horário não declarado ao CRF/RS: 

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
627/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

estabelecimento com atividade de farmácia hospitalar estava funcionando as 3h37, fora do horário declarado, que é 
das 7 as 23h59 e foi flagrada a separação e diluição de medicamentos. Não havia farmacêutico presente. Em sua 

defesa alega que apenas estavam organizando a farmácia por motivo de reforma, e que nos próximos meses 
passará a funcionar 24hs e que a farmacêutica havia saído para buscar jantar para as demais auxiliares, porém não 

justificou a existência de diluição de medicamentos. Estabelecimento reincidente processos 1722/14, 1789/16, 
2758/16, 47/17 e 844/17. Em seu histórico há 25 presenças, 3 ausências e 1 ausência com afastamento. Assim, 

proponho a aplicação de multa no único valor possível, R$ 7178,82, uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto art. 24, parágrafo único, da Lei 3.820/60, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária nº 

1.511/16 do CRF-RS. 
 

- R$ 7178,82 Luciana Legg 

2 
Processo 
334/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento estava funcionando fora do horário declarado ao CRF/RS. Inspeção ás 00:29h. Estabelecimento 

declara funcionar até às 23:50. Funcionária informou que trabalha no local durante toda madrugada. Não há 
farmacêutico presente no local.  

 

- 
R$ 

7.422,90 
Tarso 

Bortolini 

3 
Processo 
341/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a 
empresa esta funcionando fora do horário declarado ao CRF/RS. Inspeção às 06:38h, horário declarado 07:30 às 
23:00h. Funcionário informou para o fiscal que o estabelecimento funciona 24h. Não havia farmacêutico presente. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Tarso 

Bortolini 

4 
Processo 
466/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado. Estava 

funcionado fora do horário declarado ao CRF/RS. Empresa declara funcionar até às 22:00 e estava aberta às 22:33. 
Funcionário informou ao fiscal que a empresa funciona até às 23:50. Também informou que só há farmacêutico 

durante o dia. Não havia farmacêutico presente no local.  
 

- 
R$ 

7.422,90 
Tarso 

Bortolini 
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5 
Processo 
479/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois 

estava funcionando fora do horário declarado ao CRF/RS. Inspeção às 06:52 sendo que empresa declara funcionar 
das 07:30 às 22:00. Não há farmacêutico no local, funcionário informou que a empresa funciona 24h.  

 

- 
R$ 

1.855,72 
Tarso 

Bortolini 

6 
Processo 
491/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois 
estava funcionando fora do horário declarado ao CRF/RS. Estabelecimento estava funcionando no domingo em 

horário não declarado ao CRF/RS. Não havia farmacêutico presente no local. Funcionária informou que trabalha das 
10:00 às 12:00 e das 16:00 às 20:00. 

 

- 
R$ 

7.422,90 
Tarso 

Bortolini 

7 
Processo 
494/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento declara ao CRF/RS não funcionar aos domingos, no entanto está aberto, funcionando em horário 

não declarado. Não havia farmacêutico presente no local. Funcionário informou que a drogaria funciona no domingo 
das 09:00 às 21:00.  

 

- 
R$ 

1.855,72 
Tarso 

Bortolini 

8 
Processo 
518/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento está funcionando fora do horário declarado ao CRF/RS. Funcionário informou que a farmacêutica 
está de intervalo. Não havia farmacêutico presente. Fiscalização às 13:33h sendo que a empresa declara funcionar 

das 9:00-13:00/14:50-20:00h. 
 

- 
R$ 

1.855,72 
Tarso 

Bortolini 

9 
Processo 
551/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a 

empresa está aberta às 13:07h sendo que declara funcionar das 08h às 12h e das 14h às 18h. Não havia 
farmacêutico presente no local.  

 

- 
R$ 

3.092,87 
Tarso 

Bortolini 

10 
Processo 
561/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois 

estava funcionando fora do horário declarado ao CRF/RS. Aberta às 12h38min e declara estar fechada das 12h às 
14h. Não havia farmacêutico presente no local.  

  

- 
R$ 

1.855,72 
Tarso 

Bortolini 

11 
Processo 
578/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a 

empresa está funcionando fora do horário declarado ao CRF/RS. Empresa declara estar aberta somente das 12h às 
18h e estava em funcionamento às 21:09. Não havia farmacêutico presente. Identificado medicamento controlado 

em cima do balcão.  
 

- 
R$ 

7.422,90 
Tarso 

Bortolini 

12 
Processo 
594/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a 
empresa estava funcionando fora do horário declarado ao CRF/RS. Empresa declara fechar das 12:00 às 14:00 

porém estava aberta às 13:16h. Não havia farmacêutico presente durante a inspeção.  
 

- 
R$ 

7.422,90 
Tarso 

Bortolini 
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13 
Processo 
470/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois apesar de estar funcionando 
fora do horário declarado. Havia farmacêutico presente no local. Inspeção às 23:30 sendo que o estabelecimento 

informava fechar às 23:00. Presente a farmacêutica  
(I-550197). Além dos fatos acima, o estabelecimento protocolou alteração de horário.  

 

Perfil*: 1 
 

Presenças: 4 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 7º processo. 

 

Arquivar 
Tarso 

Bortolini 

14 
Processo 
519/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois apesar do estabelecimento 

estar funcionando fora do horário declarado ao CRF/RS, tem farmacêutico inscrito e passo só 16 minutos do horário 
de funcionamento. Alegou que o farmacêutico havia saído a poucos minutos e que estavam somente terminando o 

atendimento dos clientes. Pela razoabilidade entendo que não é cabida multa no caso.  
 

Perfil*: 1 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 4º processo. 

 

Arquivar 
Tarso 

Bortolini 

15 
Processo 
820/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois havia farmacêutico presente no 

momento da inspeção, sendo assim, mesmo fora do horário havia assistência. Também havia protocolo com 
inclusão de assistência e averbação de horário que foi deferido.  

 

 
Perfil*: 1 

 
Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: 1 
Chegou durante: - 

 
Primário, 2º processo. 

Arquivar 
Tarso 

Bortolini 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
10.5 – Estabelecimentos sem assistência farmacêutica para a realização de atividade privativa de farmacêutico: 

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
274/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 
estabelecimento é perfil 4 (sem informações para análise de perfil) com 2 visitas (1 presença e uma ausência) e o 

município é reincidente. O fiscal foi recebido por uma funcionária que informou que a farmacêutica estava de licença 
saúde em função da gravidez. O município apresentou defesa tempestiva informando que por duas vezes abriu 
edital para contratação temporária, porém sem sucesso (deserto). Em que pese que o município tenha tentado 

contratar o fato concreto é que essa comunidade ficou desassistida. Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor 
de R$ 3.711,45, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 

3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

3.711,45 
Luciana 

Fernandes 

2 
Processo 
287/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

município é perfil 5 , de 19 visitas consta 15 presenças, 2 ausências com afastamento e 2 ausências sem 
comunicação. O município enviou defesa tempestiva explicando que abriu processo seletivo para contrato 

temporário, porém não houve interessados. Em que pese que o município está tentando contratar o fato concreto é 
que esta comunidade está desassistida. Como o município é primário opto pelo valor mais baixo de multa. Portanto, 

sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72, uma vez que restou comprovada a infração ao disposto no 
artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de Plenária n.º 

1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

1.855,72 
Luciana 

Fernandes 
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3 
Processo 
343/2019 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois o 

fiscal foi recebido pela gestora que explicou que a farmacêutica havia se desligado  a menos de 30 dias e que 
estavam aguardando a vida de outra que seria transferida. Ocorre que durante esse período foi constatada a venda 

de medicamentos controlados cuja chave do armário estava ao alcance de todos. O estabelecimento tem perfil 4 
(sem informações suficientes) sendo que em 16 inspeções, 11 presenças e 5 ausências. Em que pese que o 

estabelecimento está dentro dos 30 dias de prazo para contratação de um novo profissional nesse período não pode 
haver venda de produtos controlados. Como o estabelecimento é primário opto pelo valor mais baixo de multa. 
Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 1.855,72, uma vez que restou comprovada a infração ao 
disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da Deliberação de 

Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- 
R$ 

1.855,72 
Luciana 

Fernandes 

4 
Processo 
289/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois o estabelecimento é primário 

com perfil 1 (em 29 inspeções, 26 presenças, 2 ausências com pedido de afastamento e 1 ausência sem 
comunicação). O fiscal foi recebido por uma funcionária que informou que a farmacêutica já havia saído. Ele 

registrou que havia atividade no laboratório e fotografou as ordens de produção. Na defesa tempestiva a empresa 
esclareceu que na hora da inspeção os funcionários estavam apenas limpando o local e que isso poderia ser 

verificado na própria ordem de produção que foi fotografada, pois o horário que constava na ordem era anterior ao 
horário da inspeção.  Nesse mesmo ofício a empresa se comprometeu em finalizar a rotina na presença do 

profissional farmacêutico a fim evitar futuros contratempos. 
 

Perfil*: 1 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

Arquivar 
Luciana 

Fernandes 

5 
Processo 
419/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho o arquivamento, pois a farmacêutica havia 

encaminhado pedido de afastamento em virtude da realização de cirurgia no ombro. Como a funcionária que 
atendeu o fiscal estava retornando de férias naquele dia (comprovado por documentação anexada na defesa 

tempestiva) a mesma não sabia do afastamento da farmacêutica. O estabelecimento é reincidente com perfil 2, em 
11 visitas, 4 presenças e 7 ausências (2 com justificativa). 

 

Perfil*: 4 
 

Presenças: 2 
Ausências: 1 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Reincidente, 6º processo. 

 

Arquivar 
Luciana 

Fernandes 

6 
Processo 
348/2019 

 
Acolho a defesa apresentada pela empresa e proponho o arquivamento do presente processo, pois o 

estabelecimento juntou comprovante de que a farmacêutica responsável pelo turno estava de fato fazendo uma 
capacitação em Lajeado no momento da inspeção e trata-se de um serviço hospitalar de pequeno porte, não 

podendo evitar o atendimento aos hospitalizados. Também juntou os POPs atualizados e tem um histórico de 12 
presenças e 2 ausências.  

 

Perfil*: 1 
 

Presenças: 3 
Ausências: - 

Não se aplica: - 
Chegou durante: - 

 
Primário, 1º processo. 

 

Arquivar Luciana Legg 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
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10.6 – Estabelecimentos sem assistência farmacêutica integral declarada junto ao CRF/RS: 

 PROCESSO RELATO OBSERVAÇÕES VOTO RELATOR 

1 
Processo 
725/2018 

 
Não acolho a defesa apresentada pelo estabelecimento e proponho a aplicação de penalidade ao autuado, pois a drogaria 
foi autuada por estar funcionando sem assistência farmacêutica integral declarada junto ao CRF-RS, pois na fiscalização 
ocorrida em 25/04/2018 foi constatado que não havia farmacêutico declarado para o horário das 12:00 às 12:40. A fiscal 
chegou ao estabelecimento às 12:19, sendo que não havia farmacêutico presente. A funcionária informou que um dos 
farmacêuticos se desligou da empresa, mas não sabe informar a data. A empresa alegou em defesa que o horário das 

12:00 às 12:40 é de intervalo de um dos farmacêuticos e que tiveram a saída do farmacêutico substituto há menos de 30 
dias, estando dentro do prazo legal para contratar novo farmacêutico. Observo que a defesa não especifica a data de saída 
do profissional ou apresenta quaisquer evidências da saída da farmacêutica (como cópia da carteira profissional, carta de 

pedido de demissão, etc.). Conforme a Deliberação de Plenária nº 1.582/2018 (Atualiza o Plano de Fiscalização Anual 2018 
do CRF/RS e estabelece a forma e prazos para prestação de assistência farmacêutica nos estabelecimentos registrados no 

CRF-RS), as empresas situadas em municípios entre 20 mil e 100 mil habitantes (caso da cidade de Lajeado) tinham até 
31/03/2018 para regularizarem-se junto ao CRF-RS quanto à integralidade da assistência farmacêutica. Estabelecimento 
reincidente, motivo pelo qual a multa é dobrada (condenado em processo anterior 3131/2016, já transitado em julgado). 
Opto pelo limite inferior da multa possível neste caso, considerando histórico de presença em inspeções anteriores (10 

inspeções e 10 presenças). Portanto, sugiro a aplicação de multa no valor de R$ 5.982,35, uma vez que restou 
comprovada a infração ao disposto no artigo 24, parágrafo único, da Lei n.º 3.820/1960, observados ainda os termos da 

Deliberação de Plenária n.º 1.511/2016 do CRF-RS. 
 

- R$ 5.982,35 Luiz Lodi 

* Perfil à época da inspeção. Histórico com base nos 12 meses anteriores à inspeção.  
 
 
10. 7 – Processos com auto de infração homologado pela Diretoria do CRF/RS (reunião de 30/09/2019), mediante ato “ad referendum”: 

 PROCESSO IRREGULARIDADE MOTIVO VOTO 

1 905/2018 
 

Funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 

2 906/2018 
 

Funcionando sem assistente técnico junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 7.178,82 

3 978/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Defesa Intempestiva R$ 3.589,41 

4 1013/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente. 

 

R$ 3.589,41 

5 1070/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 7.178,82 

6 1096/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 7.178,82 
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7 1113/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 7.178,82 

8 1322/2018 
 

Funcionando sem diretor  técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

9 1573/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 7.178,82 

10 2025/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

11 2208/2018 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.589,41 

12 2229/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 7.178,82 

13 2277/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.178,82 

14 2278/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

15 2316/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

16 2320/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

17 2332/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

18 2361/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.589,41 

19 2368/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.589,41 

20 2380/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

21 2385/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 
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22 2389/2018 

 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS para 

todo o horário de funcionamento declarado 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

23 2395/2018 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.589,41 

24 2396/2018 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.589,41 

25 2401/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

26 2408/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

27 2409/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

28 2419/2018 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.589,41 

29 2426/2018 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva R$ 3.589,41 

30 2427/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

31 2432/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

32 2433/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

33 2434/2018 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.589,41 

34 2436/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

35 2437/2018 

 
Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 

 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 3.589,41 
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36 2442/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

37 2446/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

38 2450/2018 

 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS para 

todo o horário de funcionamento declarado 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

39 2451/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

40 2453/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

41 2472/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

42 2483/2018 

 
Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 

 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.589,41 

43 2485/2018 

 
Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 

 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.589,41 

44 2490/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

45 2507/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

46 2509/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

47 2511/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

48 2512/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

49 2520/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

50 2521/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 
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51 2529/2018 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 7.178,82 

52 2532/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

53 2534/2018 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

54 2535/2018 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

55 2545/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

56 2549/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

57 2550/2018 

 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS para 

todo o horário de funcionamento declarado 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

58 2553/2018 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

59 2560/2018 

 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS para 

todo o horário de funcionamento declarado 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

60 2580/2018 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.589,41 

61 5/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

62 16/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

63 23/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

64 24/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

65 25/2019 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 
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66 28/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

67 41/2019 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

68 51/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

69 55/2019 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 3.589,41 

70 62/2019 
 

Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

71 65/2019 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

72 66/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

73 109/2019 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.589,41 

74 112/2019 

 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS para 

todo o horário de funcionamento declarado 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

75 114/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

76 117/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

77 120/2019 

 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS para 

todo o horário de funcionamento declarado 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

78 121/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

79 123/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

80 137/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

81 138/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 
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82 146/2019 

 
Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 

 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.711,45 

83 148/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

84 150/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

85 171/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

86 172/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

87 176/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

88 187/2019 

 
Funcionando sem assistente técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS para 

todo o horário de funcionamento declarado 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

89 206/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.711,45 

90 207/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.711,45 

91 208/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

92 246/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

93 247/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

94 251/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

95 263/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

96 265/2019 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 3.711,45 
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97 268/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.178,82 

98 296/2019 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente. 

 

R$ 3.711,45 

99 299/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

100 307/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

101 309/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

102 312/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

103 319/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

104 322/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

105 323/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

106 326/2019 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 3.711,45 

107 340/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

108 349/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

109 350/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

110 351/2019 
 

Funcionando sem registro ativo junto ao CRF/RS 
 

Defesa Intempestiva 
 

R$ 3.711,45 

111 354/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.711,45 
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112 365/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

113 373/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

114 395/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

115 415/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.711,45 

116 427/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

117 434/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

118 456/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

119 473/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

120 474/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

121 511/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

122 523/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

123 526/2019 
 

Funcionando sem responsável técnico há mais de 30 dias junto ao CRF/RS 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

124 537/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

125 542/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.711,45 

126 559/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 
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127 607/2019 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentada procuração especifica outorgando poderes ao 

subscritor da defesa 
 

R$ 7.422,90 

128 633/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

129 642/2019 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente. 

 

R$ 3.711,45 

130 655/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa 
 

R$ 7.422,90 

131 673/2019 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Ata de eleição apresentada em 14/05/19 tem validade de 01 ano, e 

foi expedida em 19/12/17. 
 

R$ 7.422,90 

132 680/2019 Funcionando em horário não declarado ao CRF/RS 

 
Foi apresentada defesa desconforme com a Res. 566/12-CFF 

 
Não foi apresentado contrato social ou documento equivalente. 

 

R$ 7.422,90 

133 703/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

134 709/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.711,45 

135 710/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.711,45 

136 711/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

137 712/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 
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138 713/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

139 734/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 3.711,45 

140 765/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

141 778/2019 
 

Funcionando sem a presença de Assistente Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

142 791/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

143 816/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

144 897/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

145 913/2019 

 
Funcionando sem assistência farmacêutica para a realização de atividade 

privativa 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

146 928/2019 
 

Funcionando sem a presença de Responsável Técnico 
 

Não foi oferecida defesa R$ 7.422,90 

* Os valores das multas aplicadas observam o disposto na Deliberação n.º 1.511/16.                                  
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11– PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELEITORAIS: 
 
11.1 –Processos eleitorais analisados pela Câmara Técnica Eleitoral: 

 

 PROCESSO JUSTIFICATIVA RELATO VOTO ABSTENÇÃO 

1 0013/2018 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

2 0015/2018 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

3 0039/2018 Não apresentada 
 

Profissional não apresentou defesa. 
 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

4 0059/2018 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

5 0068/2018 Não apresentada 
Profissional alegou que devido a demandas de trabalho, não teve tempo hábil para 

realizar o procedimento de votação. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

6 0086/2018 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

7 0090/2018 Não apresentada Documentos anexados na defesa com data incompatível com o alegado em defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

8 0092/2018 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

9 0104/2018 Não apresentada Profissional não apresentou defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

10 0125/2018 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

11 0129/2018 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheira 
Aline Cunha 
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12 0134/2018 Não apresentada Profissional não apresentou defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

13 0023/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

14 0032/2019 
Não aceita pela Comissão 

Eleitoral Regional 
Profissional não apresentou defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

15 0045/2019 
Não aceita pela Comissão 

Eleitoral Regional 

 
Profissional alega que estava realizando atividades de estágio supervisionado. O 

comprovante apresentado demonstra suas atividades no horário de 14h às 18h20, o 
que não impediria a votação nos demais horários do pleito eleitoral por via eletrônica. 

– não acolhimento da defesa. 
 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

16 0052/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

17 0060/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

18 0068/2019 Não apresentada 

 
Profissional alegou que não recebeu informações por ter inscrição provisória e não ter 
acesso ao Acesso Restrito do site do CRF/RS. Profissional já possuía inscrição desde 

03/02/2017. 
 

Manutenção da multa de 
R$ 128,21 

 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

19 0070/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

20 0074/2019 Não apresentada Profissional não apresentou defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

21 0081/2019 Não apresentada 

 
Profissional alega que estava sem acesso a internet no período do pleito. Não 

apresentou documento que corrobore com sua defesa. 
 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro 
Maurício Nin 

22 0083/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

23 0097/2019 Não apresentada Profissional não apresentou defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 
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24 0100/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

25 0114/2019 
Não aceita pela Comissão 

Eleitoral Regional 
Profissional não apresentou documento que corrobore com sua defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

26 0125/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

27 0131/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

28 0145/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

29 0150/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

30 0162/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

31 0164/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

32 0167/2019 
Não aceita pela Comissão 

Eleitoral Regional 
Profissional não apresentou defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

33 0174/2019 Não apresentada Profissional não apresentou documento que corrobore com sua defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

34 0175/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

35 0176/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 
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36 0185/2019 Não apresentada 

 
Profissional alega que não tinha conhecimento das eleições. Profissional possuía à 

data da eleição, mais de três anos de formada 
 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

37 0194/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

38 0197/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

39 0201/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

40 0203/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

41 0207/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

42 0208/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

43 0217/2019 Não apresentada Profissional apresentou defesa intempestiva. não acolhimento da defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

44 0224/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

45 0227/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

46 0231/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

47 0233/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 
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48 0234/2019 Não apresentada 

 
Profissional alegou que estava ciente das datas de votação, porém não votou por 

motivos particulares. 
 

Manutenção da multa de 
R$ 128,21 

- 

49 0238/2019 Não apresentada 

 
Profissional alegou que estava participando pela primeira vez de processo eleitoral e 

não recebeu informações. Profissional já possuía inscrição desde 15/08/2016. 
 

Manutenção da multa de 
R$ 128,21 

 
 

Conselheiro Luiz 
Lodi 

50 0240/2019 Não apresentada 
 

Profissional alegou que não estava ciente da votação - não acolhimento da defesa. 
 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

51 0252/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

52 0258/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

 
Conselheiro Luiz 

Lodi 

53 0262/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

54 0273/2019 Não apresentada Profissional não apresentou justificativa e defesa. 

 
Manutenção da multa de 

R$ 128,21 
 

- 

55 0054/2019 Não apresentada 

 
Profissional alega que não estava com inscrição ativa no período das eleições. Apesar 

de a inscrição da profissional estar ativa, até o dia 20/11/2017, foi verificado que a 
solicitação de baixa da inscrição foi realizada em período anterior à eleição 

(10/10/2017). 
 

Arquivamento do processo - 

56 0065/2019 Não apresentada Identificado equívoco administrativo na abertura do processo. 

 
Arquivamento do processo 

 
 

- 

57 0072/2019 Não apresentada 

 
Profissional estava em processo de transferência para outro CRF – acolhimento da 

defesa. 
 

 
Arquivamento do processo 

 
- 

58 0079/2019 Não apresentada 

 
Profissional alega que estava realizando doutorado fora do Brasil, tendo apresentado 

comprovantes. 
 
 

Arquivamento do processo 
 

Conselheiro Luiz 
Lodi 
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59 0085/2019 Não apresentada 

 
 

Profissional alega que estava realizando viagem para fora do Brasil, tendo 
apresentado comprovantes. 

 
 

Arquivamento do processo 
 

Conselheiro Luiz 
Lodi 

60 0098/2019 

 
Não aceita pela Comissão 

Eleitoral Regional 
 

Identificado equívoco administrativo na abertura do processo. 
Arquivamento do processo 

 
- 

61 0157/2019 
Não aceita pela Comissão 

Eleitoral Regional 

 
Profissional alega que estava inadimplente na época do fechamento do colégio 

eleitoral, o que foi confirmado através de diligência. 
 

Arquivamento do processo - 

62 0259/2019 Não apresentada 

 
Profissional alega que estava em tramitação de transferência de CRF, o que foi 

confirmado através de diligência. 
 

Arquivamento do processo - 

63 0261/2019 Não apresentada 

 
Profissional alega que estava em tramitação de inscrição, o que foi confirmado através 

de diligência. 
 

Arquivamento do processo - 

64 0269/2019 
Não aceita pela Comissão 

Eleitoral Regional 
 

 
Profissional alega que era recém formada e estava em trâmite de mudança de estado, 

o que de fato foi constatado através de análise documental. 
 

Arquivamento do processo - 

65 0272/2019 Não apresentada 

 
Profissional alega que não possuía inscrição ativa na época da eleição, o que foi 

confirmado através de diligência. 
 

Arquivamento do processo - 

66 0276/2019 Não apresentada 

 
Profissional alega que não fazia parte do colégio eleitoral, o que restou confirmado por 

análise documental. 
 

Arquivamento do processo 

 
 
 
- 

67 0277/2019 Não apresentada 

 
Profissional alega que não fazia parte do colégio eleitoral, o que restou confirmado por 

análise documental. 
 

Arquivamento do processo Maurício Nin 


